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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:          

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.5 Dodržení citační normy 2 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

2 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu: Po formální stránce je práce v pořádku, 
výjimku tvoří nedodržování citační normy, konkrétně nesprávné uvádění bibliografických 
údajů u webových zdrojů. Rovněž odkazy na zdoje v textu jsou nestandardní, např. 
(Kjaersgaaedugebrev 7/10/2002) na s. 27 nebo (web DLS) na s. 31.  
Text je sice strukturován logicky, nicméně je rozdroben do příliš mnoha podkapitol.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  1 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:          
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář: Autorka práce si vybrala zajímavé a aktuální téma, v němž se snaží 
analyzovat vliv Dánské lidové strany na imigrační politiku Dánska. Nedávné volby do 
Evropského parlamentu znamenaly nárůst pozic výrazně euroskeptických a protiimigračních 
stran a v případě Dánska dokonce vítězství DLS, proto je ve výsledku v současnosti téma 
práce ještě důležitější, než tomu bylo třeba v době jejího zadání. Rovněž výber Dánska a DLS 
je přínosný, protože v českém prostředí se většinou diskutuje problematika migrace v 
tradičních přistěhovaleckých zemích jako Franice, Německo či Velká Británie.  
Práci lze hodnotit jako velmi zdařilou. Autorka čtivým a zároveň dostatečně odborným 
jazykem prokazuje znalost tématu. Autorce se dále podařilo splnit hlavní cíl práce, a to 
analýza vlivu DLS na imigrační politiku Dánska. Analýza tohoto vlivu je zasazena do širšího 
kontextu imigrační politiky a dánského stranického systému, díky čemuž poměrně plasticky 
dokumenztuje vliv a důležitost  této strany. Výtky se týkají poznámkového aparátu, kdy není 
vždy dodržena citační norma. Rovněž počet použitých zdrojů by mohl být vyšší, ovšem toto 
kvantitativní měřítko není vždy rozhodujícím kritériem. Textu by se dalo dále vytknout jeho 
rozdrobení do mnoha kapitol, na druhé straně je díky tomu velmi přehledný. Tyto spíše menší 
výtky jsou však zastíněny celkovou kvalitu práce, proto navrhuji hodnocení výborně.    

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1       

5.2       

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  



 

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
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